
 

Her ved indgangen til det nye år, er der flere ting at glæde sig over i 

Viborg Kommune. Der blev opnået et budgetforlig, og på 

familieområdet kan man i de seneste nøgletal læse, at Viborg er den 

eneste kommune af de syv sammenligningskommuner i regionen, der i 

2010 har formået at sænke udgiftsniveauet til anbringelser af børn og 

unge, uden at udgifterne til forebyggende foranstaltninger er steget. Det 

frivillige arbejde blomstrede – også i det forgangne år, og så blev Viborg 

Kommune kåret til Årets Idrætskommune og valgt som Årets 

Ungdomskommune.  

 

I de senere år har der været tre væsentlige knaster, der var til hinder for, 

at der kunne skabes et budgetforlig. 1. Konkurrenceudsættelse, som jo i 

alt sin enkelthed blot er et redskab til at undersøge, om vi for 

skattekronerne får bedst mulig kvalitet billigst. 2. Reklamefinansiering, 

hvor byrådets flertal tidligere havde afvist at tage imod, at en skole 

kunne få en helt ny legeplads foræret (med diskrete, neutrale reklamer 

placeret) og ydermere gratis vedligeholdelse i 10 år, med udsagnet ”Det 

er en kommunal opgave”, og så 3. Betalt parkering.  

 

I Venstre er vi glade for, at der nu er skabt enighed om, at det er muligt 

for de offentlige institutioner at søge om reklamefinansiering til at 

dække nogle af deres udgifter, de offentlige opgaver kan 

konkurrenceudsættes, hvor det skønnes fornuftigt, og så skal der ikke 

betales for parkering. Bedre sent end aldrig, og det mener jeg, for det er 

et godt udgangspunkt, at alle partierne står bag budgettet!  

 

Min gode kollega, Claus Clausen, og chefredaktøren var i gårsdagens 

avis fremme med kritik af manglende budgetoverholdelse og det 

umulige i at slæbe rundt på gammel gæld. Heri er jeg helt enig.  

 

Familieområdet er en skrøbelig størrelse, for de forebyggende tiltag, der 

iværksættes i dag, viser sig oftest først at give besparelser flere år senere. 

Familieområdet blev fra 2009 flyttet fra socialudvalget til børne- og 

ungdomsudvalget, og der fulgte i medgift en betragtelig gæld. Det kunne 

da konstateres, at Viborg Kommune lå lavt i udgifter til forebyggende 

foranstaltninger og på et relativt højt udgiftsniveau til anbringelser. Der 

er tale om forbundne kar, for alt hvad der ikke er anbringelser i 

døgnpleje og døgninstitutioner benævnes som forebyggende 

foranstaltninger.  

 

Med lodder og trisser lykkedes det, med god vilje og omstillingsparathed 

i familieafdelingen, at igangsætte vigtige forebyggende tiltag. Ligeledes 

blev alle anbringelsessager gennemgået med henblik på, om der kunne 

ske ændringer, så kommunen kunne spare penge, uden at det gik ud over 

børnenes tarv. Og nu kommer solstrålehistorien: I de seneste nøgletal 

kan man rent faktisk konstatere, at selvom udgiftsniveauet til 

forebyggende foranstaltninger i Viborg stadig er det laveste af de 7 



sammenligningskommuner i regionen, så er Viborg den kommune, der i 

2010 havde det største fald i udgifterne til anbringelse af børn og unge.  

 

Vi skal fortsætte den gode spiral. Her er det vigtigt, at den gode 

samarbejdskultur, der er etableret i familieafdelingen, kan fortsætte. Vi 

skal fra politisk side følge området tættere, end vi hidtil har gjort og skal 

have aftalt, i hvor høj grad formand/udvalg skal inddrages, når de røde 

lamper begynder at blinke.  

 

Vi bør sætte os nogle mål. Eks. at anbringelsesfrekvensen skulle være 

betydeligt lavere i Viborg Kommune end på landsplan. Det er bare ikke 

nogen nem opgave, da lovgivningen puster os i nakken – men det kunne 

være en udfordring.  

Det er vigtigt, at vi fortsætter med at arbejde med tidlig indsats, hvilket 

på sigt vil medvirke til, at antallet af anbringelser af ældre børn vil blive 

mindre, og så skal vi have øje for alle de muligheder, der ligger i 

”Barnets reform”.  En udbygning af lokalt forankrede opholdssteder med 

graduerede tilsyn,  

vil være en anlægsudgift her nu, som på sigt kan være til gavn for de 

unge i vanskeligheder og for kommunekassen.  

 

Det er så populært at klandre den tidligere regering, men her vil jeg 

tillade mig at rose den for at have fået ændret den helt vanvittige praksis 

med at børn, der skulle anbringes, kun måtte blive anbragt på 

professionelle opholdssteder og ikke hos familien. Det har så god 

mening også at have mulighed for at bruge familienetværket til disse 

sårbare børn og unge.    

 

Jeg tror på vigtigheden af, at vi får engageret forældrene/familien/ 

netværket til denne børne – og ungdomsgruppe. Så vi kan komme til at 

bruge løs af de ressourcer, som de jo alle har i en eller anden form, men 

som de tit, på grund af stive systemer, er blevet udelukket fra at komme 

frem med.  

 

Det er en sand fornøjelse at opleve den store interesse, der har været for 

at udføre frivilligt arbejde både indenfor foreningslivet og på det sociale 

område. Generelt tror jeg, at det frivillige engagement - måske i form af 

en frivillighedsbank - fremover vil kunne bringe en masse varme hænder 

ind som supplement til de professionelle på områderne. Frivillighedsåret 

er lige afsluttet, men jeg tror, det frivillige arbejde er kommet for at 

blive.  

Udfordringen er, at de frivillige helst ikke vil bindes men gerne gøre en 

indsats, organisationerne er skeptiske overfor, om de tager arbejdet fra 

de professionelle. Men der må kunne findes løsninger i samdrægtighed, 

når man tænker på alt det varme sociale nærvær, der på den måde kunne 

komme de borgere, der er afhængig af offentlig hjælp, til gavn.  

 

Godt Nytår!  



 

                        Venlig hilsen  

                         

                        Lea Flarup    

         

                        Byrådsmedlem (V)  
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